
                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ   สพบ. (สวช.)                  โทร./โทรสาร  0-2577-4707-8/0-2577-4705 
ที่ มท 0807.2/4063           วันที ่     28       สิงหาคม  2550 
เรื่อง   โครงการติดตามการปฏิบัติงานทองถิ่นอําเภอ 

เรียน   ทองถิน่จังหวัด  ทุกจังหวัด 

  ตามหนังสือ ที่ มท 0807.2/ว 1624  ลงวันที่  23  สิงหาคม 2550  ไดแจงโครงการติดตามการ
ปฏิบัติงานทองถิ่นอําเภอ เพ่ือเปนการรับทราบถึงปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของทองถิ่นอําเภอในพื้นที่  
เพื่อหาแนวทางแกไข รวมถึงทองถิ่นอําเภอจะไดรับทราบถึงแนวนโยบายของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จึงไดจัดทําโครงการติดตามการปฏิบัติงานทองถิ่นอําเภอ จํานวน  3  รุน  ดังนี้  
   1) รุนที่ 1 วันที่ 8 – 9 กันยายน 2550     ณ โรงแรมมารวยการเดน กรุงเทพฯ  จํานวน 262  คน 
  2) รุนที่ 2 วันที่ 11 – 12 กันยายน 2550 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร กรุงเทพฯ  จํานวน 300 คน  
  3) รุนที่ 3 วันที่ 22 – 23 กันยายน 2550 ณ โรงแรมชารีนา กรุงเทพฯ  จํานวน 289  คน 

  เนื่องดวย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดกําหนดสอบเปลี่ยนสายงาน ในวันที่ 8 กันยายน 
2550  ดังนั้น เพื่อใหโครงการดังกลาวขางตนเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ  
จึงขอใหทองถิ่นจังหวัดดําเนนิการ ดังนี้ 

2.1 แจงทองถิ่นอําเภอที่มีรายชื่อในรุนที่ 1  ใหเขาอบรมในรุนที่ 3 ดังนี้  
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สังกัด จังหวดั 
1 นาง พรสรรค สุวรรณรัตน จนท.ปค.5 บอไร ตราด 
2 นาง วันเพญ็ ขันติพิพัฒน จนท.ปค.5 ตะกัว่ปา พังงา 
3 นาง จินดารัตน ผลนิธรสริ ิ จนท.ปค.5 หนองมวงไข แพร 
4 นาย บุญเชิด จันทรเอ่ียม จนท.ธุรการ.3 กิ่ง อ.สุขสําราญ ระนอง 
5 นาย พิ สิษฐ ทองเชื้อ จนท.ปค.5 กิ่ง อ.เขาชะเมา ระยอง 
6 นาง นวพร ธีรวรรธนะ จนท.ปค.5 พระประแดง สมุทรปราการ 

 

 / ลําดับ ... 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล สังกัด จังหวดั 
7 นาง ชอทิพย จันทรชํานาญ จนท.ปค.5 มะขาม จันทบุร ี
8 นาย ดานัย อิทธิโชต ิ จนท.ปค.5 ทาตะเกยีบ ฉะเชิงเทรา 
9 นาย ปรีชา รัตนสมบัต ิ จนท.ปค.4 กิ่ง อ.สามรอยยอด ประจวบครีีขันธ 
10 นางสาว ศิรินทรทิพย สุทธินนท จนท.ปค. 4 เมือง ปราจีนบุร ี
11 นาง วิไลวรรณ มาฟู จนท.ปค.5 แมใจ พะเยา 
12 นาย สุวิทย เศรษฐสุข จนท.วผ.7ว เมืองพัทลุง พัทลุง 
13 นาย สุพจน ประยงคหอม จนท.ปค 5 กิ่ง อ.หนองฮี รอยเอ็ด 
14 นาง ปราน ี แสงเกื้อ จนท.ปค.5 ควนเนยีง สงขลา 
15 นาง จินดาภรณ ศรีสุวรรณ จนท.ปค.5 กระทุมแบน สมุทรสาคร 
16 นาง พัชร ี พันตารักษ จนท.ปค.7ว บานดานลานหอย สุโขทัย 
17 นาย ธีรวงศ เพ็งพิศ จนท.ปค.5 ศรีณรงค สุรินทร 
18 นาย ไพบูลย ภูศรีสม จนท.ปค.5 ทุงฝน อุดรธาน ี

เนื่องจากบุคคลดังกลาวติดภารกิจสอบเปลี่ยนสายงานในวันที่ 8 กันยายน 2550 

2.2 ใหแจงทองถิ่นอําเภอที่มีรายชื่อเขารับการอบรมในรุนที่ 3 เขาอบรมในรุนที่ 1 แทน  ดังนี้  

ลําดับ ชื่อ-สกุล สังกัด จังหวดั 
1 นาย สันทิตย หรรษาพันธุ จพง.ปค.7ว เมืองจันทบรุ ี จันทบุร ี
2 นาย พูนศักดิ ์ ศรีสกลุ จพง.ธรุการ 5 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 
3 นาย ศุภกฤต ทองสงโสม จพง.ปค.6 ว ทับสะแก ประจวบครีีขันธ 
4 นาย สุพล ภูม ี นพบ. 6ว นาด ี ปราจีนบุร ี
5 นาย สุทิน ไชยวงค จพง.ปค.5 ดอกคําใต พะเยา 
6 นาย สมพร ทองเขียว จพง.ปค.7ว ปาพะยอม พัทลุง 
7 นาย นฤพงศ จันทรหอม จพง.ปค.5 ปทุมรัตต รอยเอ็ด 
8 นาย บุญฤทธิ ์ อักษรนิตย นิติกร 7ว สะบายอย สงขลา 
9 นาย นิพันธ หมนมั่น จพง.ปค.6ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

10 นาง จุร ี ยอดใส จพง.ปค.5 ชุมพลบรุ ี สุรินทร 
                                   / ลําดับ ... 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล สังกัด จังหวดั 
11 นาย ปยะ หังษาบุตร จพง.ปค.5 พิบูลยรกัษ อุดรธาน ี
12 นางสาว รัตนาภรณ เข็มกลดั ทองถิ่น อ. แมริม เชียงใหม 
13 นาง เครือวลัย สืบอาย ทองถิ่น อ. สารภ ี เชียงใหม 
14 นางสาว รัชนีย เปาวลัย จพง.ปค.5 แมลาว เชียงราย 
15 นาง ประภัสสร จันพรมมา ทองถิ่นกิ่งอ. เอราวัณ เลย 
16 นาง รุงฤทยั สนสุนันท จพง.ปค.5 คํามวง กาฬสินธ 
17 นาง นันทิชา อักษร จพง.ปค.5 ภูเวยีง ขอนแกน 
18 นาย ยงยุทธ หาญชํานิ ทองถิ่น อ. สีค้ิว นครราชสีมา 

 
   2.3 แจงทองถิ่นอําเภอที่จะเขารับการฝกอบรมทุกรุน ใหไปรายงานตัว ระหวางเวลา 08.00 – 
09.00 น.  โดยขอปรับเปล่ียนจากเวลาที่แจงไวเดิม  สําหรับสถานที่เปนไปตามสถานที่ที่กําหนดไวเดิม 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงผูเขารับการฝกอบรมฯ ทราบและเขารวมโครงการฯ ตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่กําหนดตอไป  
 
 
 
       (นายสุรพล  วาณิชเสน)ี 
    ผูอํานวยการสถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
 
 
 
 
 

     
                                   
 
 
 

 


